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وي را غمبار توصيف كردند .البته س��يدنصراهلل س��جادي معاون وزير ورزش هم در پيامي به اين مناس��بت
متذكر شد :حضرت آيتاهلل هاشمي در سختترين مقاطع نيز وفاداري خود به ايران اسالمي را بارها به اثبات
رساند و فقدان ايشان يقيناً ضايعه بزرگي است.
خادم :هاشمي فقط به «اخالق» ميانديشيد
اميررضا خادم ديگر معاون وزارت ورزش هم به انگيزه درگذش��ت هاش��مي رفسنجاني مطلبي را منتشر
كرد كه در گوش��هاي از آن آمده اس��ت :در يكي از دفعاتي كه خدمت ايشان بودم ،خاطرهاي را تعريف كردند
كه مربوط به دوران مجاهدتهاي ايش��ان در بسط دادن هر چه بيشتر ايدههاي امام راحل(ره) به مردم ايران
و كسب كمكهاي اقتصادي در اين راه ميش��د .تأكيد من بر اين موضوع به سبب آزار و اذيتهايي است كه
عدهاي در س��الهاي بعدي متوجه ايشان كردند ،حال آنكه وي از س��تونهاي اين انقالب بود و آنچه وي
تحت رهبري امام خميني(ره) در سرلوحه كارهاي خويش قرار داد ،فقط اخالق بود.
قلعهنويي :يكي از ستونهاي كشورمان را از دست داديم
امير قلعهنويي س��رمربي تيم فوتبال تراكتورس��ازي نيز به نوبه خود با ارس��ال پيام تسليتي از ارزشها و
اهميت ش��گرف هاشمي رفسنجاني گفت .وي آورده است :آقاي هاش��مي به رغم تمامي سختيها هميشه
در كن��ار مردم بودند و اس��تعدادي خدادادي در برخورد با مش��كالت و حل آن داش��تند .ما ب��ه واقع يكي از
سرمايههاي بزرگ كشورمان را از دست داديم.

پيامي از هاشمي از سال 1990
چون صحبت ابراز لطف هاش��مي رفس��نجاني به اهالي فوتبال و حرفهاي قلعهنويي در اين خصوص به
بيان آمده بد نيس��ت يادآوري كنيم كه وي در زمان قهرماني درخشان تيم ملي در بازيهاي آسيايي 1990
پك��ن نيز كار بزرگ مردان علي پروين را فراموش نكرد و اين قهرماني را به آنها تبريك گفت .وي افزود :اين
پيروزي نشانه شايستگي عظيم جامعه ورزش منجمله فوتبال در مواجهه با رقباي سخت قارهاي و جهاني
است.
ديدار ديگري از سالهاي دور
همچنين گفتني اس��ت كه هاش��مي در ادامه عجين بودناش با ورزش در س��ال  1986به مناس��بت
قهرماني تيمملي واليبال نشس��ته در مس��ابقات قهرماني جهان با اعضاي اين تيم ش��امل علي كشفيا كه
كاپيتان آن تيم بود ،مالقات و با آنها گفتگو كرد و اسباب تقويت روحي هر چه بيشتر آنها شد.
 ...و مالقات با سامارانش
آقاي هاشمي همچنين ديداري با خوان آنتونيو سامارانش رئيس اسپانيايي سابق كميته بينالمللي المپيك
( )IOCدر دوران زمامداري وي در اين نهاد داش��ت و طي آن متذكر ش��د ورزش بايد بس��يار باالتر و جديتر از
مسائل عادي سرگرميساز تلقي شود .وي اضافه كرد :جمهوري اسالمي براي ورزش اهميت زيادي قائل است و

اميدوارم كه حركت ما در مسير نهادهايي مثل « »IOCباعث شكوفايي بيشتر ورزش ما شود.
ورزش ،كليد خلق جامعهاي موفق است
آيتاهلل هاش��مي رفس��نجاني طي مالقاتها و گفتگوهايي ب��ا اهالي ورزش با جم�لات مختلف خود از
ديدگاههايي در امر انسانساز ورزش پرده برداشت.

ورزش ،سالح رشد جامعه است
آقاي هاش��مي طي ديدار آذرماه س��ال  1394خود با اعضاي هيأت رئيس��ه فدراس��يون هندبال گفت:
پوچگرايي براي هر جامعهاي خطرس��از است و مهمترين وس��يله براي جلوگيري از آن ،پرداختن هر چه
بيش��تر به ورزش و اين امر كليد خلق جامعهاي موفق اس��ت .جواني كه با ورزش رشد كند ،طبعاً هميشه
ش��اداب و سرزنده است و با اين سالح ميتوان كل جامعه را به سوي سالمت و بازده كاري بيشتر رهنمون
كرد.
ورزش همزاد با جوانمردي است
آيتاهلل هاشمي در شهريور امس��ال نيز در مالقات با ورزشكاران المپيكي دانشگاه آزاد اسالمي گفت:
ورزش همزاد با جوانمردي و جوانمردي همزاد با اخالق اس��ت و انس��اني كه به ورزش ميپردازد ،قطعاً به
ضعفا كمك ميرس��اند و ذاتاً متجاوز نخواهد بود .به همين سبب مدالآوري ورزشكاران قدمهايي در راه
تحكيم همين پروس��ه اس��ت .چه بهتر كه روح و جسم انس��انها توأم با يكديگر رشد كند تا جامعه به اوج
بهرهوري برسد.
جامعه با ديدن ورزشكاران روحيه ميگيرد
آقاي هاش��مي هشتم ديماه امس��ال يعني همين  15روز پيش نيز در مالقات با مسئوالن و قهرمانان
كاراته كش��ور گفت :جامعه با ديدن ورزش��كاران روحيه ميگيرد و اين امر س�لامتي جسماني و روحي
افراد را تأمين ميكند و بيجهت نيس��ت كه مسابقات ورزش��ي در سطح جهان اين قدر پرتماشاگر است.
ورزشكاران و مليپوش نيز خوشحال باشند كه از ميان صدها هزار ورزشكار براي انجام وظيفه در ميدانهاي
بينالمللي گزينش شدهاند.

اهميت ورزش بانوان
چون صحبت از اظهارنظرها و مالقاتهاي ورزشي آقاي هاشمي در سال رو به پايان  1395در ميان است،
بد نيست متذكر شويم كه وي در مردادماه امسال نيز بر لزوم بسط ورزش زنان پاي فشرد و گفت :اينكه برخي
ورزش را مغاير با شخصيتهاي زنانه ميدانند ،از وصلههاي ناجور است و بزرگان ديني ما بدون هيچ تبعيضي
از اهميت ورزش براي تمامي قشرها سخن گفتهاند و اين شامل زنان هم ميشود.
يك خاطره از علي پروين
علي پروين «س��لطان» س��رخهاي پايتخت خاطرهاي مرتبط با آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني دارد كه آن
را ب��ه اختصار از زبان خود وي نقل ميكنم؛ براي بازي مقابل االتحاد عربس��تان به اين كش��ور رفته بوديم كه
عربها به س��راغم آمدند و پيشنهادي  50ميليوني به من دادند و من هم در بازگشت موضوع را به اطالع دكتر
غفوريفرد رئيس وقت س��ازمان تربيتبدني رس��اندم .وي چند روز بعد مرا صدا كرد و گفت :آقاي هاش��مي
تماس گرفتند و گفتند آقاي پروين هر چه الزم است بگيرد و بماند .من جواب دادم :به حاج آقا سالم برسانيد
و بگوييد پروين هرگز تيمش و كش��ورش را رها نميكند .پروين سهشنبه گذشته و در زمان به خاك سپردن
پيكر آيتاهلل هاشمي در مرقد مطهر امام خميني(ره) تأكيد كرد آقاي رفسنجاني مورد تأييد و عالقه تمامي
ورزشكاران كشور قرار داشت و فقدان وي را به شدت حس ميكنند .پروين به واقع حرف دل تمام مردم ايران
را زد .مردمي كه سهش��نبه گذشته سنگ تمام گذاشتند و مراسم تشييع پرش��كوهي را براي يار ديرين امام
خميني(ره) و ياور مقام معظم رهبري برپا داشتند.
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